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Bolbro Kirke fik i 1995 sin første glasradering i en ”kunstrude” i kirken. 
Ny Carlsbergfondet gav en ”kunstrude” til eksisterende vindue ved alte-
ret, som skulle udføres af den fynske kunstner Jes Fomsgaard. Her et par 
billeder fra dengang i 1995, hvor der ikke var ”kunstrude” i kirken, samt 

BOLBRO KIRKE ANNO 1995. 

Stadionvej med indgangen til kirken. 

Den gamle rude med trælameller. 

Forarbejde til  
”kunstruden fra 1995” 

 

Bolbro Sogn. 
Selvstændigt  

i  
1952. 

 

Bolbro Sogns 
første  

kirke på  
Rantzausvej fra 

1953. 
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Bolbro Kirke blev, efter at kirken var bygget færdig i 1961, begavet af  
Ny Carlsbergfondet med malerier og glaskunst af Jes Fomsgaard. Her et 
par eksempler på de kunstværker, som kan ses, når man besøger kirken. 

Kirken hvor den første kunstrude nu er monteret og hvor  
sognehuset endnu ikke er bygget. 

 

Bolbro Kirke 

tegnet af 
Brødrene  

Ebbe & Erik 
Lehn Petersen 

 

Bolbro Kirke  
fik sin første 
glasradering i 

1995. 
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Den første rude med trælameller fra kirkens 
opførelse i 1960. 

Kapellan - Bolbro Kirke  
Christian Sørensen, 
Domprovst K.L.Aastrup, 
Biskop K.C.Holm, 
Menighedsrådsformand 
Kai Ove Jensen Bolbro 
Kirke og 

Sognepræst i Bolbro 

Jens Jørgensen. 

 

Grundstens-

nedlæggelse 

fra  
venstre side 
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Bolbro Kirke set med den første ”kunstrude” 

monteret i eks. vindue ved alteret. 
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Den første ”kunstrude” efter montagen i 1995. 
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1. ”Kunstrude fra 1995”. 
 

CYPRES - kalder jeg den første kirkerude som blev 
indsat i Bolbro kirke 1995. Titlen kunne også have 
været enebærbusk eller bare busk. 
I det Gamle Testamente viser Gud sig for Moses som 
en  brændende busk. Busken, som også symboliserer 
livets træ, rejser sig  mod himlen, og rummer et liv af 
detaljer, det er muligt at dykke ned i  og nærlæse. 
Betragter man glasruden på afstand forvandler bu-
sken sig til et  afsjælet legeme som farer til himmels- 
for andre gange at styrte til jorden. 
Bag det store indgraverede felt med cypressen er ind-
lagt farvet glas i gyldne toner der danner et Andre-
askors. 
Glasrammen rundt om, er ligeledes lavet af isatte far-
vede glasfliser som forholder sig til kirkerummet. De 
seks kvadrater i rammen symboliserer korset. 
Den blå og gyldne nuance forholder sig farvemæssigt 
til alterets kristusfigur. Motivet og farverne i glasra-
deringen ville ikke kunne fremstå for vores øjne, hvis 
ikke det var for lyset. 
  
Jes Fomsgaard 

  

 

 

CYPRES 

FRA 1995. 
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Et eksempel på et af de mange kunstværker,  
som blev givet til kirken af Jes Fomsgaard. 
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Et par  
eksempler på 
nogle af de 

kunstværker, 
 

 

 

som blev givet 
til kirken af  

Jes Fomsgaard 
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Et eksempel på et af de mange  
kunstværker,  

som blev givet til kirken af Jes Fomsgaard. 
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I efteråret 2011 fik Bolbro kirke en 
fantastisk gave igen fra Ny Carls-
bergfondet. En glasradering af den 
fynske verdenskunstner Jes Foms-
gaard. Bolbro Kirke må hermed væ-
re ”Fomsgaards kirke”. Ingen andre 

kirker har så meget kunst af den 
samme kunstner, som Bolbro har af 
Fomsgaard. Derfor var det en stor 
glæde for både sogn og menigheds-
råd, at det lykkedes at få denne flot-

te gave.  
For at vi kunne montere gaven, 
skulle der jo være et sted i kirken, 
samt en muråbning, hvor ruden 
skulle placeres. Selve placeringen i 
kirkerummet var alle - kunstner, 
menighedsråd og jeg som arkitekt 
enige om. Blot skulle vi så lige lave 
en muråbning på ca. 145 x 245cm. 
Dette arbejde blev overdraget fra 
menighedsrådet til undertegnede, 
som derefter indhentede tilbud på 
arbejdet samt udfærdigede de  nød-
vendige tegninger for arbejdets ud-
førelse. 
 

EKS.”KUNSTRUDE” FRA 
1995 SET UDE FRA 

SKITSEN TIL KUNSTRUDE 

Nyt kunstværk i 
Bolbro Kirke 

 

Igen en gave  
fra  

Ny Carlsberg-
fondet 
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Skitse / arbejdstegning  
for kunstruden. 
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Opgaven er udført med en kunstrude indvendigt og en panserglas thermo-
rude udvendigt. Den udvendige glasrude er udført i lamineret panserglas 
af sikkerhedsmæssige krav, således at man ikke kan ødelægge ruden ude 
fra. Den udvendige rude er meget tung ca. 325 kg. Den er som eksisteren-
de og den indvendige ”kunstrude” monteret i en galvaniseret stålramme, 
som er boltet med skjulte fastgørelser i murværket. Udenpå er der heref-
ter monteret træglaslister svarende til dem, som er anvendt ved den anden 
”kunstrude” fra 1995. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arbejdet med 

hultagninger er udført af de hånd-
værkere, som har været med i flere 
omgange ved ombygning og nybyg-
ning ved Bolbro Kirke. De gamle 
mursten er genanvendt, således at 
det er vanskeligt at se, at et nyt vindueshul er lavet i murværket. Kobber-
inddækninger ved stern og sålbænk vil med tiden få samme patina som 
kobberinddækningerne ved taget. Pladsen der skulle bruges af håndvær-
kerne for arbejdet blev lukket med plader og plastik, således at der ikke 
kom støv eller andet fra selve arbejdet ind i kirkerummet. 

 

 

Prøvebænken 
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Da murhullet var etableret, ventede vi spændt på, at den udvendige tunge 
panserrude skulle monteres. Stålrammen var isat et par dage før, og ruden 
kunne leveres den dag som aftalt, hvor vi havde lukket kirken for kirkeli-

ge handlinger. Der var bestilt kran 
for løftning samt montering af den 
tunge rude. Med stor præcision, ca. 
5 mm tolerance blev den 325 kg 
store rude sat på plads og monteret 

af håndværkerne. Herefter kunne 
den afsluttende finish påbegyndes 
af de forskellige, således at alt var 
klar til den 20. marts, hvor kunstru-
den fra Jes Fomsgaard blev leveret 
og monteret af Per Hebsgaard fra 
Præstø. 

 Panserrude monteres. 

 

Sikkerhedsrude 
i  

panserglas  
325 kg. 
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Grundstens-

nedlæggelse 

fra  
venstre side 
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”Kunstruden” er ankommet til Bolbro kirke. 
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Per Hebsgaard og hans mænd ved 

montagen af den nye ”kunstrude”. 
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Den ”gamle og den nye kunstrude”  
i kirkerummet. 

 

 

Bolbro Kirke 
anno  
2012 
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2. Den nye ”kunstrude fra 2012”. 
 

VINRANKEN - kalder jeg den anden kirkerude som 
blev indsat i kirken 2012. Også her kunne titlen have 
været en anden. Det er frugten - det livgivende, der er 
det essentielle. 
Det at frøet bliver til en vækst, som tilbyder sin frugt 
- tilbyder det nye liv - tilbyder sit "barn". Vinstokken 
snor sig op gennem billedet, og med sine knudrede 
grene fremkaldes et liv af mennesker forbundne med 
hinanden. 
Vinen bliver brugt som symbol på Jesus blod som vi 
indtager ved altergangen. Andre steder i Biblen op-
træder vinen som det livgivende. 
Men igen forholder jeg mig også her til rummets 
funktion og arkitektur. Farverne i denne glasradering 
danner også her et kors bag busken; og som i glasra-
deringen Cypres,- er der indlagt seks små kvadrater 
med blodet og vinens røde farve. 
At de to ruder er to vækster - cypres og vinranke- er 
ikke et tilfælde. De er begge vækster, som gror og 
vokser og begge symboliserer de det evige liv. 
  
Jes Fomsgaard 

  

 

 

VINRANKEN 

2012 



 

 

21 

Den ”nye kunstrude” fra 2012. 
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Jes Fomsgaard og frue studerer  
montagen af den nye ”kunstrude” anno 2012. 

Bolbro kirke:  Vedrørende udførelsen af glasmosaikker i samarbejde med 
kunstneren Jes Fomsgaard. 

Fomsgaard og Hebsgaard fandt en ny teknik, helt tilbage til den første 
mosaik de lavede sammen – Fomsgaard ridsede ind i glasset og bemalede 
det efterfølgende. Ved 700 grader bliver glasset brændt, så malingen går i 
forbindelse med glasset. Derefter er der flere lag glas efter kunstnerens 
vejledning, der danner en collage, og som limes sammen.       Hebsgaard. 

 

Hebsgaard 

fandt ny teknik 

for  
glasraderinger. 
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Hebsgård er den eneste glasmager i 
Danmark, som magter at lave så 
store kunstruder. Folkene fra Præstø 
kom om morgenen som aftalt, og vi 
var spændte på at se det færdige 
resultat. Skitsen som Fomsgaard 
havde arbejdet ud fra, var på et af 
de tidligere planlægningsmøder fo-

revist fra kunstner, således at vi 
havde set udkastet. De tre mand 
incl. Per Hebsgaard bar ruden ind, 
og i løbet af et par timer var alt fær-
digt, og vi kunne nu nyde ruden 
samt rummet. Lyset, glasset og mo-
tivet en vinranke spillede flot sam-
men med den gamle rude fra 1995 
og de røde blødstrøgne mursten, 
som vi har i kirken. Fomsgaard og 

hustru kom og så sit arbejde place-
ret i kirkerummet og var meget til-
freds med helheden i valg af glas-
farver og motiv til kirkerummet. 
 

Menighedsrådet havde besluttet at 

indvie kunstværket søndag den 1. 
april 2012, hvor der blev afholdt en 
festgudstjeneste med vor tidligere 
domprovst Christian Dickmeis, som  
forestod højtideligheden samt guds-
tjenesten. 
Der skal herfra lyde en stor tak for 
det gode samarbejde, der har været 
med kunstner, glasmager og de lo-
kale håndværkere samt menigheds-
råd, som har været involveret i pro-
jektet. 

Torben G. Rasmussen. 

Per Hebsgaard 

Jes Fomsgaard 
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BOLBRO 
KIRKE  
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